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Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. Φ27/2022 Διακήρυξης, για τη συντήρηση του
συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV:
50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού), για ένα
(1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,70€ συμπ/νου ΦΠΑ με δικαίωμα
μονομερούς ετήσιας παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,70€
συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
Σχετ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 8973/25-05-2022 αίτημα της εταιρείας «WATERA».

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Στο άρθρο 6.3 της ως άνω διακήρυξης (σελ. 6), στην ενότητα «Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας»,
αναφέρονται τα εξής: «(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει

υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα) & (ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf στο
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής».
Το αρχείο .pdf που θα εξαχθεί από το αντίστοιχο .xml της διακήρυξης στην ιστοσελίδα
https://espd.eprocurement.gov.gr, θα υπογραφεί ψηφιακά και θα εκτυπωθεί για να υποβληθεί στο
φάκελο της προσφοράς.
2. Στο άρθρο 7 της ως άνω διακήρυξης (σελ. 7) αναφέρονται οι «Υπεύθυνες δηλώσεις με την

παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερόμενων εργασιών και ειδών, όπως αυτή ζητείται από την
τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές» οι οποίες υποβάλλονται στο φάκελο της προσφοράς
εάν και εφόσον ζητούνται από την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Σχετικά με τα έτη εμπειρίας συντήρησης που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισμού (μέρος Γ’) σελ. 17, σας διευκρινίζουμε ότι η τελευταία τριετία αφορά τα έτη (2019,
2020, 2021).
4. Οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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